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מספרים, שפעם היה האר"י ז"ל מנמנם בשבת בצהרים 
ושפתיו מרחשות ללא הרף. הבחין בכך תלמידו, רבי 

אברהם הלוי, וניגש לשמוע את הדברים מקרוב, אלא 
שאז כבר התעורר האר"י ז"ל. התנצל רבי אברהם ושאל 
את האר"י ז"ל, מה היה זה ששפתיו רחשו. השיבו "חייך 
שעסקתי עכשיו בישיבה של מעלה, בפרשת בלק ובלעם 

לו מאותם  דברים נפלאים". בקשו רבי אברהם שיאמר
דברים נעלים והשיבו האר"י ז"ל, כי גם אם היה דורש 
שמונים שנה רצופים יומם ולילה, לא היה די בכך כדי 

לומר את מה שלמד באותה שינת צהרים קצרה.
סיפור מפליא כשלעצמו, 

באישיותו  שחושף עוד פן
של האר"י הקדוש, אך 

עדיין מותיר תמיהה 
עצומה. וכי אפשר ללמוד 
בשעה או שעתיים דברים 

להסבירם יידרשו לזה  שכדי
שמונים שנה?...

פער עצום זה אינו ניתן 
להסבר, גם כשמדובר 
בגאון אדיר כהאריז"ל.

בתורת החסידות מוסבר, 
שיכולתו של האר"י ז"ל 

ללמוד בזמן הקצר סודות 
עילאיים שלאמירתם 

נדרשים שמונים שנה, 
נובעת משיטת לימוד שונה 

לחלוטין בלימוד תורה. 
לימוד בדרך של "ראיה" ולא בדרך של "שמיעה".

אינה דומה שמיעה לראיה
בהבחנה שבין השניים, מוסבר בחסידות, כי בלימוד 
'שמיעה' אנו נדרשים לשמוע ולקלוט פרט  בדרך של

אחר פרט, אודות העניין בו אנו עוסקים כדי לקבל את 
הכללית, וגם אז עדיין איננו בטוחים שהתמונה  התמונה
האמיתית.  המצטיירת במוחנו אכן תואמת את המציאות

שיטה זו מאפיינת 
את טבעו המוגבל של 

הנברא, הנדרש להליכה 
מדורגת מן הפרט אל 
הכלל. אצל האר"י ז"ל 

לעומת זאת, לימוד סודות התורה בעולמות עליונים, היה 
את כל  את הכל, בכל עניין שרואה מייד של "ראיה", בדרך

מה שיש בו. ומה שרואה בראייתו הרוחנית, זו התמונה
האמיתית. יכולת על-טבעית, על גבולית, ששייכת 

במהותה לזמן הגאולה.
לראשונה בתולדות עם ישראל מופיעה יכולת ראיה כזו 

"וירא ראשית לו". ערב  אצל גואל ראשון הוא משה רבינו,
לארץ, מבקש משה, להעניק יכולת זו של ראיה  הכניסה

באלוקות לכל ישראל ולכן "ואתחנן.. בעת ההיא.. אעברה 
ואראה וגו". אלא שאז עדיין לא הגיע העת ומשה  נא

רבינו לא פעל זאת בכל
ישראל אלא רק ביחידי 

(כהאר"י ז"ל).  סגולה

אראנו נפלאות
על הפסוק "הנה ישכיל 
עבדי ירום ונשא וגבה 
מאוד", נאמר במדרש 

תנחומא, שפסוק זה מדבר 
במעלת משיח צדקנו 

שיהא נעלה מן האבות 
וגבוה יותר אפילו ממשה 
רבינו, ולכן דווקא, משיח 

צדקנו, הוא זה שילמד 
- ובעיקר פנימיות  תורה

- את כל העם  התורה
(מליארדי אנשים),  כולו
כולל האבות ומשה רבינו.
יכולת זו אפשרית כיון שהלימוד יהיה בדרך של ראיה, 

"אראנו נפלאות". הרבי שליט"א מלך  וכלשון הנביא
אראנו  שנת תהא המשיח, שהחל כבר בשנה תנש"א,
נפלאות, לגלות את נפלאות הגאולה בעולם, הוא זה 

שיגלה בכל ישראל את יכולת הראיה באלוקות "ונגלה
כבוד הוי' וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי' דיבר". ביכולתנו 

לזרז את הגילוי ע"י לימוד והפצת תורתו של משיח, 
'ראה':  יחד עם פרסום בקשתו המיוחדת לפרשתנו

"להכריז ולפרסם בכל מקום - בדברים היוצאים מן הלב 
אחד ואחד (ע״י עבדיו הנביאים) לכל - שהקב״ה אומר
״ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה״, ועד  - מישראל

הגאולה האמיתית  שהיום ממש רואים בעיני בשר ברכת
והשלימה". ומתוך שמחה וטוב לבב.

וחיזוק שבת משיח
'מטה משיח' בארץ    ביוזמת

'שבת שכולה הקודש תיערך השבת,
ביישוב שבי  במדרשת השומרון משיח'

לצד העיסוק בענייני משיח,  שומרון.
השבת תהווה מעמד חיזוק המתיישבים 
נפש מול הממשלה. העומדים במסירות

כנס הקהל בנתניה
בנתניה, יוזם כנס  משיח"   "מטה
תורה וברכה לצד דברי הקהל מיוחד.

ומשפיעים, תתקיים הופעה  רבנים מפי
של הזמרים: אבי פיאמנטה, גד אלבז, 

לפידות, אודי דוידי ואלחי רפואה,  ישי
באמפי" יתקיים  "הקהל שנקרא המעמד

ביום רביעי כ"ט מנחם-אב (19.8.09) 
תאטרון"  בערב ב"אמפי בשעה 7:30

נתניה. לפרטים: 054-69770-30

גביע לקבלת משיח
מכסף קידוש חדש על המדף: כוס
משיח מעוטרת בדגל - משיח לקבלת
"יחי אדוננו  הקודש הכרזת את הכולל

ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".  מורנו
לפרטים והזמנות: 052-431-5717.

כמחנכים הורים
בארגון וועדת החינוך של אגודת 

חב"ד בארץ הקודש, יתקיימו חסידי
"הורים כמחנכים".  העיון כמידי שנה ימי

מגוון יועצים חינוכיים ואנשי מקצוע 
הראשונה ישאו דברים.  מהשורה
לפרטים: 052-770-7166.

אחד ואחד מישראל  (ע״י עבדיו הנביאים) לכל - שהקב״ה אומר לפרסם בכל מקום - בדברים היוצאים מן הלב
הגאולה האמיתית והשלימה לפניכם היום ברכה״, ועד שהיום ממש רואים בעיני בשר ברכת ״ראה אנוכי נותן -

חדשות טובות
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ה'תשס"ט (14.8.09) ראה, כ"ד מנחם-אב קודש פרשת   ד                          ערב שבת

כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה

ב"ה

משיח  מתנת
ראיה באלוקות

760 שנת "ַהְקֵהל"

בארץ הקודש׳ שעמד בסימן ׳מטה משיח מאות השתתפו בערב עיון שאורגן על ידי
גאולה ומשיח הקהל״. הקהל האזין לדברים בנושאי ב״שנת עמדו הכן כולכם

"עמדו הכן כולכם"
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א) (דברים יד, אלוקיכם לה׳ בנים אתם
בכמה ראה יוחאי  בר  שמעון  רבי  אמר 
בנים  אותן קרא  הקב"ה. חיבבן  לשונות 
"עם קדוש" בפרשה זו,  וחזר וקרא אותם
שמו עליהן בפרשה זו,  ושלשה פעמים יחד
קדוש  עם לה' אלוקיכם", "כי "בנים אתם
אמר  אלוקיך".  ה'  בחר ו"בך לה'"  אתה
בעולם-הזה בחרתי בכם  הקב"ה לישראל,
אני בכבודי  שמי עליכם, ולעתיד ויחדתי
"והתהלכתי  כא)  (ויקרא ביניכם מתהלך 

בתוככם".
(ילקוט שמעוני)

למען תזכור את יום צאתך... כל ימי
ג) (דברים טז, חייך

אני כבן רבי אלעזר בן עזריה: הרי אמר
יציאת  שתאמר  זכיתי  ולא  שנה  שבעים
זומא  בן שדרשה עד בלילות, מצרים 

צאתך מארץ  שנאמר "למען תזכור את יום
- הימים,  חייך חייך", "ימי מצרים כל ימי

- הלילות. חייך" כל ימי

העולם-הזה,  חייך" אומרים "ימי וחכמים
חייך" להביא לימות המשיח. "כל ימי

ליום  זו משנה קשורה  מדוע  להבין  ויש 
שנתמנה רבי אלעזר בן עזריה לנשיא?

הוא  בישראל  נשיא של  שחידושו  אלא 
עד  מצרים"  מ"יציאת  לקשר  ביכולתו

"להביא לימות המשיח".

חייך" של כל  ביכולתו לאחד את "כל ימי
דהיינו את  אחד מבני ישראל וכל ישראל,
עם  בעולם-הזה  הגשמיים חייך  ימי כל 
ימות המשיח,  ובפרט עם  הגאולה בכלל, 
שאין אחריה  הגאולה האמיתית והשלמה,

גלות. 
ה׳תשנ״ב) שמות (שבת פרשת

מוצש"ק הדלק"נ שעון קיץ  לפי

8:02  6:48 ירושלים 
8:04  7:04 תל-אביב 
8:04  6:56 חיפה 
8:03  7:05 באר-שבע 
8:37  7:36 ניו-יורק 

ישראל  ‰ËÙ¯‰: עניה סוערה - ולקדוש
(‰ ,‰ - ‡È ,„ ‰ÈÚ˘È) פיארך כי

ו אבות: פרקי
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מהעולם להסיר את הכיסוי

לכל פרשה בתורה יש עניין מיוחד הנלמד 
בפרשתנו  גם ה'. כך הם הדברים ממנה בעבודת
ומיוחדת  "ראה", המציבה בפנינו רמה איכותית

ה'. בעבודת
האדם  מאוד עבור "אימות" חזק מהווה ראיה,
האדם הרואה  הרואה. בראיה, לעומת שמיעה,
יתכן  הדבר הנראה, כך שלא עם מתאחד כולו
שינויים. כאשר אדם רואה, אף אחד  בזה שום
דעתו ולומר שהמציאות  את לשנות לא יכול

ובניגוד  היא שונה, שכן הוא ראה זאת בעצמו.
למצב הדברים בשמיעה וכיוצא-בזה, שאפילו 

שומע ממקור נאמן, הדבר לא נתאמת ונתאחד 
אצלו כל כך, ויתכן שיהיו לו שינויים בזה.

הטבע והעולם
נותן לפניכם אנוכי שבפרשתנו: "ראה בפסוק

שאלוקות  התורה ליהודי, אומרת היום",
אצלו באופן  להיות ותורה-ומצוות צריכים

ראיה באלוקות. האלוקות, צריכה  של "ראה",
שהוא רואה,  להתאמת ולהתאחד בו כדבר

לחלוטין באמיתיות הדבר, ולא  שהוא בטוח
ואפילו לא חלישות. שייך שיחלו שינויים בזה,

"לראות"  עלינו מקילה הבריאה אמנם אינה
נברא ע"י הקב"ה  אלוקות, כיוון שהעולם

(מצד עצמו) מכסה על  שטבע העולם באופן,
דהייינו החיות האלוקית,  האמיתית, מציאותו

מחיה ומקיים כל דבר  ה' שבו המהווה דבר
בעולם.

מדוע נקראת הבריאה בשם  זו גם הסיבה,
"טבע", מלשון "טבעו בארץ", ועולם מלשון 

"העלם והסתר".

לראות את האמת
הכוונה היא  האלוקי, הרי הרצון אבל מבחינת
להבנה, עד  יגיע דווקא ע"י עבודתו שהאדם

שהאמת היא  ראיה באופן של "ראה", כדי
מחיה ומקיים כל  אלוקות. שהקב"ה מהוה -

נברא, ובלשון הרמב"ם: "וה' אלוקים אמת הוא
והוא  לאחר אמת כאמתתו, האמת ואין לבדו

מלבדו", כלומר אין  "אין עוד אומרת שהתורה
מלבד כמותו". מצוי אמת שם

שלו,  כזו, שהראיה עד שיגיע לדרגה
- היא דווקא  ראיה שיש לו ע"י ההתאמתות

רואה  נותן לפניכם היום", כלומר שהוא ב"אנוכי
האמת היחידה  (ותורה ומצוות) היא שאלוקות
שאין כן  מה שינויים. נצחי בלא שיש לה קיום
דיון  עדיין והנבראים קיים אצלו לעולם בנוגע

שחלק  או האם זו  אחיזת עיניים או מציאות,
וחלק אחיזת עיניים. מזה מציאות

אומרת: כאשר יהודי מביט על העולם,  זאת
(לא  שהאמת היא - - "ראה" רואה הוא
מציאות העולם, אלא) כח הפועל בנפעל. 

רואה איך  - הוא ובמה שנוגע למושג "מקום"
מקומו),  העולם (ואין עולם של מקומו ש"הוא

- אלוקות: ש"המקום" האמיתי הוא
צריך להיות לא רק בכח  ויתרה מזו: ה"ראה"

בנבראים, אלא  ה' שמתלבש הפועל בנפעל, דבר
"אנוכי מי  בחינת את - הוא רואה "ראה אנוכי"

שאנוכי", כח העצמות בבריאה.

הכל בשביל היהודי
שוללת את מציאות העולם, שכן  ראיה זו אינה

התורה אומרת שישנו עולם, ורואים את העולם 
בעיני בשר, אלא שרואים בעולם את כח הפועל 

העצמות, הוא מציאות  כח - בנפעל ועד
ואיך שכל פרטי העולם  אחת עם יש האמיתי,
ה'" "מה רבו  גדלו מעשיך הם ביטוי של "מה

מעשה אצבעותיך". אראה שמיך ה'" "כי מעשיך
ידים של  רואים מעשה השמים על כשמביטים

התורה  בשביל הקב"ה, וכל הנבראים נבראו
ובשביל ישראל.

העבודה של  היהודי ישנה שבנפש זה ועל ידי
נותן  זה נותן לפניכם היום", הרי אנוכי "ראה

העבודה של גילוי אלוקות  את לפעול שיוכל כח
ובכל כולו, העולם גם בחלקו בעולם, שכל

"ה'  ית', יראו בגלוי את אחדותו אומות שבעים
אחד". אחד ושמו

פרשת ראה, תנש״א) (שבת

דבר מלך

פרשת ראה

ראה

יו"ל ע"י: האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק מנהל אדמיניסטרטיבי:
פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

רומני ש. צילום בחזית: מלך המשיח שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

השבת לוח

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח

בבקשת ברכה, עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות: 050-8080-770
www.igrot.com :האינטרנט באתר או

זלמן ורעייתו הר' שניאור למשפחת
חביב

ג' ברמת אביב שליט"א מלך המשיח הרבי שליח
ה' החייל בצבאות - הבן להולדת
טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלו יזכו

טוב מזל ברכת הוראת מלך המשיח שהצילה אלפים:
החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

- בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב החודשים האחרונים

תניא תהלים חומש
שיחיו ורחל הר' שלומי למשפחת

פרישמן
ה' החיילת בצבאות - הבת להולדת

שתחי' חיה מושקא
טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלה יזכו

טוב מזל ברכת



יצחק דאיזדה מאילת, התפלא הר'
שנים אירע לרכבו. מזה כשבע מה

המשפחתי. שהוא מחזיק ברכבו
הרכב  אמנם, מלכתחילה נועד

ברור היה לו,  אך אישי, לשימוש
הקניה, כי כחסיד, אין דבר  מעת

נצבע  רכבו הפרטי, כזה "אישי" וגם
במהירות בסמלי ה"מבצעים" ודגלי 

"מיני- הופך למין כשהוא משיח,
כשכל רואיו  טנק-המבצעים",

מקבלים את המסרים היהודיים 
והגאולתיים.

הרכב  כי יצחק, לב שם לאחרונה,
משום מה  מתחיל לעשות בעיות.
כבר לא פעל כמימים ימימה. הרכב
הראו  במוסך הביקורים התכופים
מ"לא תקין".  הרבה יותר שמשהו

מספר  להציע המוסכניק, ניסה
פתרונות,  אך בכל פעם שהוחלף 

למחרת, או  חלק ברכב, התברר
שבה על  הבעיה כי מספר ימים בתוך

צורך בהחלפת  עצמה, ויש
חלק אחר.

מספר  הנזק הכספי, "מלבד
אותו נאלצתי  יצחק,

לספוג, מה שהפריע לי, 
ובמיוחד לידידי בעל 

המוסך, הייתה העובדה 
מצליחים  לא שאנחנו
לגלות את הבעיה של 

שעבר  וזמן יקר מרובה הרכב. טרחה
בנסיונות לתקנו, לצד העובדה 

תפקד כמו  לא שהרכב הכואבת,
יומי השתבש שוב  שצריך, וכל סדר

ושוב.
לתקן פעם אחת ולתמיד  החלטתי

והסברתי  את הרכב. הגעתי למוסך,
לבעל-הבית, שהפעם חייבים 
להוציא את הרכב בלי הבעיה.

רואה  "תשמע, הוא ענה לי, אני
בלתי רגיל,  שהיום יש לי כאן עומס
מחר על הבוקר,  שתבוא מציע, אני
7 בהוקר, תשאיר  בסביבות בא נגיד

ואני באופן אישי,  הרכב, את פה
אעבור על כל חלקיו, כדי למצוא את 

הבעיה".
נשמע לי, וחזרתי לביתי,  הרעיון היה
שאני מתכנן להגיע למחרת על  תוך

הבוקר למוסך.
בבית, ישבתי וחשבתי לעצמי "מה 

ניסינו, לכאורה אין שום לא עוד
ברכב  סיבה הגיונית לכך שהבעיה

שהפתרון  נמשכת ונמשכת, מה עוד
בטוח שימצא  לא נמצא, ולא

משהו  לעשות חוזרות. עלי בבדיקות
אחר".

לרבי  החלטתי לכתוב על כל הבעיה,
שליט"א מלך המשיח, ולבקש את 

הזה,  ברכתו לסיפור הלא פשוט
נמשך כבר כמה שבועות. שכאמור
לרכוש רכב חדש לא בא בחשבון 

כרגע, במיוחד שלכאורה, לא 
רכב,  אצליח למכור בקלות כזה מין
שמים לב,  שבבדיקה שגרתית מייד

שצריך... נוסע כמו לא שהאוטו
שאני מהרהר בזאת, אני מתכונן  תוך
לרבי מלך המשיח שליט"א. לכתיבה

הדף,  על העלתי את כל הסיפור
לאחד מספרי  והכנסתי אותו

הנמצאים בביתי, תוך  קודש, האגרות
מהארון, באופן אקראי  שאני שולף
כמובן) את אחד  פרטית (בהשגחה

הכרכים.
אחזתי בידי את כרך טו, וכשפתחתי 

אותו לראות להיכן 
הכנסתי את המכתב, 
נפתח  מצאתי שהוא

השאר  בעמוד תו. בין
נכתב שם במילות 

התשובה: "לקרב את 
הניצוץ"  אל המאור

הוא על  שם כשהכוונה
קירוב הנשמות לתורה.

משום  האלו "תפסו" אותי המילים
הרפו ממחשבותי. בשעות  מה, ולא

הערב, החלטתי לעבור בעצמי, 
בכך,  נסיון כל לי למרות שאין

אותו  את המנוע בקרבי ולגלות
"מאור" שצריך לקרבו אל "הניצוץ" 

כפי שהבנתי בעצמי מהתשובה...
חלק,  עברתי על חלק אחרי

ובנחישות. עד שהגעתי  בסבלנות
פלאג  על עברתי שם גם ל'פלאגים',

שאחד אחרי פלאג, עד שגיליתי
מהם לא עובד...

"או,  למחרת בבוקר, הגעתי למוסך.
טוב שהגעת על הבוקר, קרא לעברי 

הרבה  לי יהיה המוסכניק, עכשיו
זמן למצוא את התקלה"... עניתי לו 
גיליתי את הבעיה,  שאין צורך, "כבר

כעת צריך רק לתקנה.
עשה, התברר  ואכן בבדיקה שהוא

נשרף  כי אחד החוטים הקטנים,
ניתן היה לראות  מבפנים, דבר שלא

יכול למצוא  הייתי לא מבחוץ... "אני
אמר לי המוסכניק,  את התקלה לבד,
הנבואית". nרק מלך המשיח בראייתו

בראשל"צ משפיע ישיבת חב"ד גינזבורג, יצחק לוי חיים הרב מאת

אמיתיחשבון נפש אמיתי חשבון נפש
כשמתחילים  אלול,  חודש  מברכים  בשבת  כשנמצאים 
שעשינו ומה  מה על ולו במקצת את חשבון הנפש לערוך
לדעת  יש - השנה כל ולא עשינו במשך שהיינו צריכים

ולזכור על מה לשים את הדגש. 
וגם  הפרטים,  בכל  נפש  חשבון לערוך שצריך נכון
במעשינו  הקטנים. נכון שצריך לפשפש ובמיוחד בפרטים
תיקון  הטעון  את  ולתקן  ולבדוק  לבחון  בכל התחומים, 
ובין אדם לחברו.  למקום ושיפור בכל המובנים, בין אדם
ישנו "הדבר  אלול, בחודש אבל אסור לשכוח שגם בחודש אלול, ודווקא
ממש".  משיח צדקנו בפועל לקבל פני - השליחות היחיד שנותר בעבודת
ונתינת הצדקה,  התורה לימוד את ולשפר ולתקן להתחמק מזה, ואם ננסה
ויראתו,  ה' ואתהפכא, אהבת וכשרות המאכלים, אתכפיא  ישראל אהבת
הטובים והאמיתיים והנכונים והמוכרחים, ללא שימת דגש על  וכל הדברים
המטרה. אנו מתחמקים ממה  את אנו מחטיאים - "הדבר היחיד שנותר"

חוץ מן העיקר.  שהוטל עלינו ומנסים לעשות ולתקן ולשפר את הכל
עליו לערוך  בו שליח שהוטלה עליו משימה עיקרית ויחידה, ומגיע הזמן
לתקן ולשפר את  את חשבון נפשו ולתקן את הדרוש תיקון, והוא מנסה
אבל הוא  בסדר, - נדמה לו שהוא תפקידו העיקרי את כל הפרטים, מלבד

העיקרי, מהדבר העיקרי והיחיד שהוטל עליו.  מתחמק מתפקידו
מלך  הרבי  של  מילה  בכל המאמינים  מאלו  שהינו לעצמו שקורא מי
ובכל  בעיתונים גם המשיח שליט"א; בתביעה ובדרישה להכריז ולפרסם
שנותר  היחיד  ש"הדבר בעובדה  משיח; אודות  הרף  ללא אפשרית צורה 
ודווקא  ממש, בפועל  צדקנו  משיח  פני  קבלת  היא  השליחות"  בעבודת 
בפעולתה  המלך המשיח"; זה - הנה באופן של "מראה באצבעו ואומר זה
עצם התגלותו של המלך  מהווה "יחי אדוננו", שהיא הקודש קריאת של
זה באה  ולאחרי המשיח, שלמעלה מה"התפשטות" של משיח, ועל-ידי-זה
התגלותו לעין כל לגאול את ישראל,  את ה"התפשטות" הכוללת במיוחד
ו"יקבץ  ה'", ו"יבנה מקדש", מלחמות וגם את "יכוף כל ישראל", "וילחום
ה'תשנ"ב), והיא הפועלת  תולדות שיחת ש"פ (כמפורש בסוף נדחי ישראל"
מי  משיחא";  מלכא  דוד עפר"]  "שוכני  לא - [ובדיוק ורננו "הקיצו  את 
בש"פ  (המפורשת במלך המשיח קודם הגאולה שישנה בנבואה שמאמין 
הדור  אנשי לכל  זאת ולפרסם  להודיע  החיוני ובצורך  תנש"א)  שופטים

בשיחה) וכו' וכו',  שם (כמפורש
אתם פוסחים על הנביא: "עד מתי אליהו של - אליו מופנית קריאתו
יותר שזה גרוע הסעיפים?", וכהסבריו של הרבי מלך המשיח שליט"א שתי
והשתחוואה מוחלטת  ממצב של העדר-אמונה ח"ו במובן מסויים אפילו

תהיה. לא לעבודה-זרה, היו
"רווח והצלה יעמוד ליהודים" בכל מקרה, ומשיח  כי אמנם כולם ייגאלו,

לא ישאיר אף יהודי מאחור, אבל... 

כתיבה וחתימה טובהכתיבה וחתימה טובה
טובה  לשנה טובה  וחתימה  כתיבה  לרעהו  איש  נאחל ישראל,  וכמנהג
האדמו"ר  - והרבי שליט"א מביא מכ"ק עשר באב מחמשה ומתוקה החל
באב";  עשר  "חמשה בגימטריא טובה" וחתימה ש"כתיבה  ממונקאטש
בשנה  רק הכוונה רק שהטובה והמתיקות יתחילו והרבי גם מדגיש שאין
טובה  ואין לנו - תיכף ומיד ממש מתחיל לטובה, אלא שזה עלינו הבאה
שנראה  ובגלוי,  בפשטות הרבי  עם להתראות מאשר  אחרת  ומתיקות
שליט"א בגאולה  בשר את התגלות מלכנו משיחנו בפשטות ובגלוי ובעיני

ומיד ממש. והשלימה תיכף האמיתית

עכשיו נפלאות שיח חסידים

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי מנחם-אב פרק ליום
ומזוזה, תפילין הל'

ט פרק
י פרק

א פרק הלכות ציצית

ב פרק

ג פרק

א פרק הלכות ברכות

ב פרק

פרקים א-ג סוטה הלכות

ביאה  איסורי הלכות ד. פרק סוטה הלכות
פרקים א-ב 
פרקים ג-ה

ו-ח פרקים

פרקים ט-יא

יב-יד פרקים

טו-יז פרקים

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ל

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

לקרב את המאור אל הניצוץ

שליט"א המשיח מלך מהרבי ספר תהילים

העוסק  בארץ הקודש, החב"דיים מהמוסדות אחד
פומבית מעמיד למכירה הגאולה, בשורת בהפצת

ידיו במו השתמש, בו תהילים ספר במחיר, למרבה
המשיח.  הרבי שליט"א מלך הק',

בטלפון: 050-240-7706 פרטים נוספים

ישיבה מ"עונש" של פוחד אינו מחבל אף
את יקבל שם אדרבה: - ישראלי בבית-סוהר

שאינו  - מה המוכן מן וכו' ודירה ושתיה צרכיו, אכילה כל
"מתגלגל" בכפרו... לקבל כאשר זוכה

(זאת חנוכה תשמ"ו)

צפת 6132 ת.ד.   | והארץ העם להצלת המטה

בכלא המחבל נהנה

גינזבורג הרב



הנכונה... הרכבת על עלה

להתפלל על ענינים אישיים
האם יש להרבות בתפלה בהנוגע להצלחה  לשאלתו

בענינים גשמים וכיוצא בזה וכן בעניני בריאות.
נצטוינו  והשאלה, שהרי מובן שלפלא הספק

לנפשותיכם,  חיים, ושמרתם מאד בתורתנו תורת
וריש פרק  ג' ופסק הרמב"ם בהלכות דיעות סוף פרק
בריא ושלם,  האדם לראות שיהיה הגוף על ד', אשר

בכללות אשר ופסק דין הוא כי מדרכי השם הוא,
האדם לשמור בריאות גופו וכל עניניו, ובלשון  על

ונפש  נזקי גוף הלכות הזקן בשולחן-ערוך שלו, רבנו
גופו כלל  על לאדם רשות ד', אין סעיף ודיניהם,

ועיין גם כן שם הלכות  לצערו בשום צער וכו', וכו'
בדבר המפורסם, ולא עוד  ואין להאריך שמירת גוף,

צורך  מרגיש כשאדם ראשונים, אלא שלדעת כמה
מצות  זה הגוף וכו' הרי ענין כמו בריאות באיזה

לה' בזה. עשה מן התורה להתפלל
ז׳קמא) (מאגרת

לא להתפעל מהקשיים
מוסד חינוך בני ישראל  כותב אשר מתעסק בהנהלת
שבשמים, והמוסד יש לו  באופן המקרב לבן לאבינו

קישוים כספיים וכו'.
מכתב  ובודאי לא חדשה היא אצלו, והרי ידוע

יותר מחבירו וכו', ובכל זה  הרמב"ן שכל המקודש
תלוי אלא ברצון החזק של המתעסקים  אין הדבר
טהרת  על והרי המדובר בחינוך בנים והמנהלים,

הקודש, ובלבד שיהיו דברים היוצאים מן הלב.
ז׳קמט) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

מנצלים את  ביום, יותר מ 130 אלף נוסעים
ארץ ישראל, ככלי תחבורה  את החוצה הרכבת
לכלי  יחסית הנוח מבחינתם. הנסיעה הרגועה

לנוע בחופשיות,  התחבורה, והקרונות בהם ניתן
יותר. הפעילות ברכבת לקלה את הופכות

הרבי שליט"א  אמונים על הוראות חב"ד, חסידי
תורה  להפצת מלך המשיח, לנצל כל הזדמנות

מכבר גם את זמן הנסיעה  זה ויהדות, גילו
לפעילות ה"מבצעים". ביותר נח ברכבת, כזמן

ש"במילא נשרף" כהגדרת הנוסעים,  אם זה הזמן
רבים שמחים להפשיל  ואם זה הנוחות היחסית,

שרוול ולהניח תפילין.
בשכונת הר  המתגורר חסיד חב"ד ר' שלמה יוסף,

נוסע מידי יום ברכבת לתל- חומה בירושלים,
אביב. את זמן הנסיעה שעולה על שעה בכל 

המבצעים. כיוון, הוא מנצל לפעילות

חישמלה אותי התמונה
למעשה, החב"דניק החייכן, העובר בין הקרונות, 

כזה.  באדיבות להניח תפילין, לא נולד ומציע
ובמסלול  בחיק משפחתו בבת-ים, עברה ילדותו
כשלאחרי הצבא,  צעיר ישראלי, כל של לימודים

בניו  עצמו נוחת את ה'תש"ס הוא מצא בשנת
"כסף קל" ולטייל מעט ב"תפוח  לעשות יורק,

הגדול".
שלמה החליט לקפוץ  בליל שבת, זה היה

לבית חברו, רק כשהתיישב בסלון,  לארוחה
הרבי שליט"א מלך  של תמונה גילה מולו הוא

המשיח.
שלמה בביישנות, אך  מוסיף לומר, לי "לא נעים
אדם,  מיהו אותו ידעתי לא אפילו באותם ימים
אותי בכאלו עוצמות שלא הניחו  שמבטו תפס

לי.

והוא סיפר לי שאת  אותו חבר, את שאלתי
חב"ד  לחסיד קיבל מאחיו, שהפך התמונה הוא

הרבי  של בשנים האחרונות. "התמונה היא
שליט"א" ידע לומר לי  המשיח מלובביץ', מלך

את שאחיו לימדו.

החנוכיה נדלק ליד הניצוץ
אותו רבי  נמצא, אותו "איפה הוא שאלתי

לספר לי על 770 בברוקלין.  והוא ידע מיוחד?"
יצא אל הפועל  לא לפועל, למרות רצוני העז,
יותר  מאוחר מספר שנים נסיעה למקום. ורק

יורק. זכיתי להגיע ל"בית משיח" בניו
חזרתי לארץ, והתברר לי, שהתמונה "תפסה" 

וללא  אט-אט התחלתי מעצמי, מאוד, אותי חזק
הכוונה, לשמור מצוות מסויימות. כך למשל,  כל

כבר לא נסעתי בשבת או  לאחר מכן, זמן קצר
דיברתי בטלפון.

תורה ומצוות, הייתה  הרצינית שלי לחיי הקפיצה
בסמיכות  כשירדתי מביתי ששכן בחג החנוכה,

לרחוב דיזינגוף בתל אביב, לסופר על מנת 

עמדה  לחנות מוצרים. בכניסה לרכוש מספר
מספר צעירים חסידיים,  ניצבו חנוכיה, לידה

שידליק את  זה שאני הוא החליט שאחד מהם
עזר לי  לא שניסיתי להתחמק, למרות החנוכיה.

וההדלקה בוצעה. כלום,
"בית חדש למדרש"  על לאחר מכן שמעתי מהם

93 בתל-אביב. שם  הממוקם ברח' בן יהודה
שהפך  המקום פגשתי את הרב דוד עזיזה, מנהל

אישי לאורך  באופן שלי" והדריך אותי ל"משפיע
שלי". כל תהליך ההתקרבות

ההצעה הנכונה בזמן הנכון
רעייתו  עם סיון השנה, נערכה חתונתו בכ"ב

הילה. סיפור חתונתם, גם הוא מלווה בברכות 
הילה מספרת על  הרבי מלך המשיח שליט"א.

והיה  שהובילו לשידוך שקם האירועים רצף
ביניהם:

שאינה  שאני באה ממשפחה חרדית, "מכיוון
ואחי למצוא לי  נמנית על חסידי חב"ד, רצו הורי

שאני  המתאים לי לדעתם. אלא במהירות חתן
חסיד חב"ד.  דווקא ביכרתי לחפש

והתשובה  לרבי שליט"א מלך המשיח, כתבתי
נאמר ש"בפורים  עסקה בפורים כשבתוך הדברים

הרגעתי את הורי, שבעז"ה  הישועה". תהיה
היום  ההצעה הנכונה... במוצאי תעלה בפורים

והיא סיפרה לי  למשפיעה שלי, התקשרתי
בפורים, להציע  שבדיוק היא רצתה להתקשר אלי

לי שידוך"...
מספר שכיום העולם  ובחזרה לרכבת, שלמה

ולראיה הוא מספר על  מוכן, ויותר נעשה יותר
כאלו שבתחילה הפריעה להם פעילותו, וכיום 

בפעילות שכולה  בידו, בעצמם מסייעים הם
הרבי שליט"א. - משיח לקלת פני העולם הכנת

ר׳ שלמה יוסף
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